Tehniline kirjeldus

Pakkumuskutse: “Elva valla lillede soetamine ja hooldus 2021“
Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 08.02.2021 kell 10.00 e-postile sten.saarekivi@elva.ee
Tellija: Elva Vallavalitsus
Kontakt: Sten Saarekivi, Elva valla heakorraspetsialist
Tel: +372 588 61600
E-post: sten.saarekivi@elva.ee

Haljastus- ja hooldustööde kirjeldus
Käesoleva hanke objektiks on ilutaimede ostmine ja kasvatamine, transport ja istutamine Elva
valla territooriumile vastavalt punktile II ja nende hooldamine. Komplekshooldus hõlmab terve
hooaja vältel asendusistutamist, õitsenud õite ära korjamist, kastmist ja väetamist.
LILLEKASTIDE, AKNAKASTIDE, AMPLITE, LILLEPOSTAMENTIDE, KONTEINERITE
TÄIENDAVAD NÕUDED

1.1.
1.2.
1.3.

muld vahetada kõikides kastides v.a Kesk tänava konteinerid (vajadusel lisada
substraati).
kasti ümbrus hoida puhas;
amplite paigaldamise hetkeks peavad amplites kasvavad lehtdekoratiivsed taimed
rippuma ampelpoti alumisest servast vähemalt 10cm allapoole, taimed peavad
moodustama ühtlaselt õitseva lopsaka massi.

ÜLDISED HOOLDUSNÕUDED
1.4. lilled moodustavad ühtlase taimestiku;
1.5. vajadusel teha asendus- ja täiendusistutused;
1.6. õigeaegselt teha kvaliteetse taimestiku tagamiseks vajalikud hooldusvõtted (taimede
kärpimised, pintseerimised, tagasilõikused);
1.7. taimekaitse tegemise vajadust hinnata regulaarselt; taimekaitsetöid teha vastavalt
vajadusele (ka tigude tõrje);
1.8. väetada vastavalt liigile;
1.9. närtsinud õied eemaldada;
1.10. kasta vastavalt vajadusele arvestades iga liigi veevajadust, lilled ei tohi olla närbunud;
1.11. igasugune praht koristada iga päev kella 8-ks hommikul;
1.12. mullapinda kobestada vastavalt vajadusele;
1.13. istutusalad peavad alati olema rohitud;
1.14. hooldusel tekkiv praht koristada koheselt;
1.15. vajadusel lisada kvaliteetset kasvusubstraati;
1.16. hooldustööde teostamisel ei tohi kahjustada haljasalade teid, murusid ja pargiinventari
ega takistada teisi pargihooldustöid;
1.17. vandaalitsemistest jms teavitada Tellijat.
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I Taimede istutamine
Taimi istutatakse ühe hooldusperioodi jooksul enamasti kolm korda. Kevad- ja suvelillede
istutus peaks toimuma esimesel võimalusel arvestades sobilikke ilmastikuolusid.
Soovituslikud kevad-, suve- ja sügislillede istutusperioodid:
I – aprill-juuni II pool: kevadlilled
II – juuni II pool-september: suvelilled
III – september-oktoober: sügislilled

II Olemasolevad konteinerid, lilletornid, istutuskastid, peenrad ja mahud
(Toodud värvitoonid tuleb lugeda „või samaväärne“)
Nimetus

Asukoht

Nelinurkne

Verevi parkla

Pilt/täpsustus/istutuskorrad(I;II;III)/taime
de arv kastis

Mõõdud

Kastide arv

630x630x375

13 tk

630x630x375

4 tk

betoonpott

Võõrasemad (värv: tumekollane
silmaga, valge silmaga, punane tumeda
silmaga) (208 tk). Iga värv eraldi potti.
I

-

II- Kastik „Karl Foester“ ( 13tk) ,Ripp-raudürt
“Candy Cane“ või muu roosa sort ( 52tk),
Hõbepael ( 52tk).
III- Kõrrelised jätta alles, nende ümber
paigutada Männi oksad ( 91tk ).

Nelinurkne
betoonpott

Puiestee tn 2,
Elva
gümnaasiumi
trepil 4 tk

I -Võõrasemad (punane ja kollane) (64 tk)
II
-Vitshirss(4tk),
Kukehari
„DarkMagic“(8tk), Helmikpööris (8tk)
III- Männi oksad (28tk)
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Nelinurkne
betoonpott

Puiestee tn 2
ees

1 tk

III-

Nelinurkne
betoonpott

Tartu mnt 3
koolimaja ees

1 tk

III-

Nelinurkne
betoonpott

Võõrasemad värvilised ( 20tk )
Kastik „Karl Foester“ ( 3tk ) keskele
ja ümber Naistenõges ( 8tk)

Võõrasemad värvilised ( 20tk)
Kastik „Karl Foester“ keskele( 3tk)
ja ümber Naistenõges ( 8tk)

Ohutussaartel,
kalmistul

630x630x375

7 tk

I -Võõrasema (punane ja kollane segu) (112 tk)
II- Tõlvpuu (7tk), Viltleht (28tk), Alatiõitsev
begoonia (roosa) (28 tk)
Nelinurkne
puitäärtega
betoonpott

Keskväljaku
ääres, Kesk tn

16 tk
674x674x450
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I-võõrasemad-(256tk)

II- Kanna Scarlet Bronze Leaf ( 48tk) Harjashiidhirss ’Fireworks’ (64tk )
, Harilik
luuderohi ’Pittsburg’ (64tk)
III- Keskele sarapuu, kontpuu või paju oksad (
80tk), ümber Männi oksad (256tk )
Ristküliku
Vallavalitsuse
kujulised
ees treppidel
plastmassist
kastid
koos
kastmissüstee
miga
Rõdupotid

I-Võõrasemad- (sinine ja valge) (32 tk)

790x320x320

2 tk

150x700

8 tk

ø1300

3 tk

ø1000

4 tk

II- Harjas-hiidhirss (punane toon) (6 tk);
Puistuunia “French Vanilla“, Bordeaux“(8tk),
Bataat(6tk)

Vallavalitsuse
rõdu

I-võõrasemad( sinine ja valge) (42 tk)
II- Puistuunia (36tk), Bataat (8tk)
III-Kanarbik (36tk), padipõõsas (16 tk)
Suur
ümar Ohutussaartel
betoonvaas

I-võõrasemad (lilla-valge)(105 tk);
II- Tõlvpuu (9tk), Ripp-kivikiblik (12tk),
Ripp- petuunia Famous „Hot Pink“(12tk),
Bataat „Deep Purple“(12tk)
Väike
ümar Ohutussaartel
betoonvaas
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I-võõrasemad ( kollane, oranz, punane)(80 tk);
II- Tõlvpuu (4tk), Ripp-kivikiblik (16tk),
Ripp-petuunia Famous „Hot Pink“ (16tk),
Bataat(16tk)
Pingi sees olev Turuplatsi park
istutuskast

1050x350

9 tk

1000x1000x4
70

4 tk

I-võõrasemad (kollane, oranž, valge) (216 tk )
II- Harjas-Hiidhirss (27tk), Liikidevaheline
pelargoon „Big Ezee Salmon“(54tk), Metsvits
(36tk),
III -Kanarbik (54 tk), Padipõõsas (36 tk)
Murumuna
lasteaed

Kesk tn 29

I-Võõrasemad (kollane, oranz, valge)(60 tk);
II- Ripp-petuunia ’Deep Yellow’(8tk), Ripppetuunia ’Pinkceotional’(12tk)
III- Kanarbik (16tk), Padipõõsas(12 tk)
Murumuna
lasteaed

Kesk tn 29

1200 x 380 x 3 tk
300

I-võõrasemad (kollane, oranz, valge)(36 tk);
II-Neegrihirss (9tk), Ripp-petuunia „Deep
Yellow“
(6tk),
Ripp-petuunia
’Pinkceotional’(12tk)
III- Kanarbik(12tk), Padipõõsas (9tk)
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Lilletornid
(olemasolev)

Turuplatsi tn 3 II- Istutusturvas 300 l- (6tk), Ripp-pelargoon
parki. (Coopi SuperCascade mix (150tk), Stepirohi (9tk)
kõrval)

Peenrad

Elva
linn, I-Võõrasemad(värviline segu) ( 1440 tk)
2 x 24 m2
Raudteejaama
II-Neegri- hiidhirss “Copper Prince“ (64 tk), Joonis tabeli
ees
Kõrge tagetes „Yellow“ ( 216tk) , Harilik all
kosmos „Casanova red“ (228tk), Ruse
(kollane) (384tk).

3 tk

III- Kanarbik (200tk), Viltleht (320tk)

Nelinurkne
betoonpott

Rõngu aleviku
ohutussaartel

2 tk

III-

Võõrasemad punane ja kollane (32 tk)
Tõlvpuu (2tk), Ripp-Petuuniad ümber
(8tk)

Rõngu
monumendipla
tsi peenrad

kahel
jalgteed

pool II-Päevakübar (60tk), Metssalvei (sinine/lilla) Joonis tabeli
(40tk)
all

Kookosamplid

Elva linn, Tartu II-Konksud ja amplid olemas, kastmissüsteem
mnt postid
olemas

24 tk

Ripp-petuunia (72 tk )
Kookosamplid

Elva
linn, II- Konksud, amplid, kastmissüsteem ja
Raudteejaama kinnitused olemas (6tk)
ringi
ümber
Ripp-petuunia (18 tk)
postidel

6 tk

Kookosamplid

Elva linn, Kesk II- Konksud, amplid, kastmissüsteem ja
tn postid, üle kinnitused olemas (16 tk)
ühe
Ripp-petuunia ’Lipstic’ 2 ja ’Sweet Pink’ 2 (64
tk)
Puhja alevik
II-Konksud, amplid, kastmissüsteem ja
kinnitused olemas (21 tk)

16 tk

Kookosamplid

21 tk

Ripp-petuunia (63tk)
Kookosamplid

Rõngu alevik

Konksud, amplid, kastmissüsteem ja kinnitus
olemas
II- Ripp-petuunia (28 tk)

7 tk
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Kookosamplid

Rannu alevik

Konksud, ampel, kastmissüsteem ja kinnitused
olemas (10 tk )
II- Ripp-petuunia (40tk)

Kasvusubstraa
di lisamine

Kõik istutuskastid va.
puitümbrisega.

III Täpsustused ja asukohad:
Raudteejaama peenar (teine pool peegeldada sarnaselt)

Lilletornid 3 tk Turuplatsi tn 3

Kesk tn äärsed

10 tk
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Rõngu monumendiplatsi peenrad
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Amplid:
1) Elva linnas, Tartu mntl. peaks petuuniaid sisaldav ampel postil olema ühevärviline. Amplite
paigalduse aeg sõltuvalt ilmastikuoludest, kuid mitte hiljem kui juuni esimene pool.

2) Elva linn, Raudteejaama ringil. Petuuniad – 6 posti, ümber raudteejaama ringi (postide
asukoht märgitud pildil punase täpiga).
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3) Elva linn, Kesk tn postidel, üle ühe posti, 16 tk (postide asukoht märgitud pildil punase
täpiga).

4) Puhja alevikus: Viljandi teel – 8 amplit; Nooruse tn – 8 amplit; Elva tee – 5 amplit (postide
asukoht märgitud pildil punase täpiga).
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5) Rõngu alevikus, petuuniaid sisaldavad amplid alates bussijaamast monumendipargi lõpuni
(postide asukoht märgitud pildil punasega).
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6) Rannu alevik: Amplid kümnel järjestikusel postil (postide asukoht märgitud pildil punase
täpiga).

IV Hooldustööd
Teenuse osutamise eeldatav periood on 1. aprill – 10. oktoober 2021. Lepingu alustamise ja
lõpetamise kuupäevad võivad muutuda sõltuvalt ilmastikuoludest. Taimede kastmine koos
väetamisega peab toimuma vähemalt 3 korda nädalas, kastmine/väetamine põuaperioodil
vastavalt vajadusele kasvõi iga päev. Hooldus sisaldab kõikidel objektidel kõike taimede
hoolduseks vajalikku: objektide koristamist, taimede puhastamist, kastmist, väetamist,
istutustöid, vajalikke materjale, vajadusel kärpimist ja ka pritsimisi.
V Nõuded pakkumusele
1. Pakkujal peab olema sõlmitud eelneva kolme aasta jooksul vähemalt kaks kehtivat
referentslepingut avalikus ruumis haljastuse täisteenuse osutamise kohta (sh taimede
komplekshooldus). Täidetud lepingute maht peab olema vähemalt 75% käesoleva
pakkumuskutse mahust. Pakkuja esitab lepingute nimekirja koos lepingu maksumusega.
Nõue on seatud, et hankija saaks kindel olla pakkuja võimekuses täita hankelepingut.
2. Pakkuja toob pakkumuses välja lisaks punktis II toodud taimede ja tarvikute ühikhindadele
ka hoolduskulud ühe nädala ning kokku 26 nädala kohta.
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VI Hindamise kriteeriumid
Pakkumust hinnatakse madalaima kogumaksumuse ilma käibemaksuta järgi.
Pakkumuse esitamise kuupäev:
Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 08.02.2021 kell 10.00 e-postile sten.saarekivi@elva.ee

